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O cerrado é uma unidade ecológica típica de zona tropical caracterizado por uma vegetação de 

fisionomia e flora próprias. O uso inadequado de espécies de ocorrência do bioma cerrado, em 

decorrência de pouco conhecimento cientifico, faz com que essas ainda sejam subutilizadas, com 

isso surge a necessidade de um maior conhecimento dos caracteres morfoagronômicos, 

composição química e nutricional de seus produtos bem como a performance genética das 

mesmas. A espécie Campomanesia spp, pertencente à família Myrtaceae é conhecida 

popularmente como gabiroba, é uma espécie frutífera nativa do bioma Cerrado, sendo comum 

nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. O maior entrave na obtenção de material 

geneticamente superior de espécies florestais nativas, é o tempo de obtenção de uma cultivar ou 

variedade, uma vez que esse fator e considerado crítico devido à perenelidade das espécies 

florestais. Uma alternativa que contribui para a redução no tempo de produção é a seleção a 

partir de caracteres que podem relacionar-se com a precocidade de produção. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar, por meio de descritores morfológicos, 59 matrizes precoces 

pertencentes à coleção de germoplasma de Campomanesia spp, visando caracterizar plantas 

precoces para a produção de frutos. Para isso foram avaliadas 9  variáveis sendo elas: Altura de 

planta (cm), Largura da copa (cm), Diâmetro do caule principal (mm), Comprimento da folha 

(mm), Largura da folha (mm), Comprimento do fruto (mm), Diâmetro do fruto (mm), Peso do 

fruto (g) e Grau Brix (Bx). A analise estatística foi processada pelo programa computacional 

Genes ®, realizou-se análise de agrupamento UPGMA. Para os dados de produção , 

Comprimento do fruto (mm), Diâmetro do fruto (mm), Peso do fruto (g) e Grau Brix (Bx), 

realizou-se distribuição de frequência e os dados encontrados verificaram que esse tipo de 

variável apresenta-se em um padrão de distribuição normal.  Os resultados encontrados 

demostraram a formação de 12 grupos, sendo que as matrizes precoces 53 e 55 que são do 

município de Catalão apresentaram a maior dissimilaridade genética. As matrizes precoces 6 e 

15, que são respectivamente dos municípios de Santa Rita e Caldas Novas, apresentaram a 

menor dissimilaridade genética, ou seja, há uma grande semelhança entre os indivíduos, para os 

caracteres em estudo. Pode- se observar que o valor da correlação cofenética foi de 0,76, 

indicando uma boa correlação, demonstrando que a representatividade das reais distâncias entre 

os genótipos através da representação gráfica do dendrograma é confiável. Esses resultados 

podem auxiliar no direcionamento de futuros cruzamentos, com intuito de se estudar a 

precocidade de materiais dentro da população que apresentem superioridade de produção, 

conhecendo-se melhor a herança dos caracteres de interesse.  
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